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הכיריים המובנות מזכוכית קרמית מיועדות לשימוש ביתי בלבד. החומרים 
המשמשים לאריזה ידידותיים לסביבה וניתן למחזרם, להשליכם או להשמידם 

ללא סכנה לסביבה. כל חומרי האריזה מסומנים בסמלים המתאימים לצורך 
זיהוי תכונות אלו.

לאחר תום תקופת השירות של המכשיר, ואם אין בכוונתכם להשתמש בו 
יותר, נקטו בפעולות הנחוצות כדי שלא לזהם את הסביבה. השליכו את 

המכשיר הישן במתקן המיועד להשלכת מכשירי חשמל ביתיים ישנים.

הוראות השימוש הוכנו עבור המשתמשים, ומתארות את השימוש ואת 
הטיפול במכשיר. הוראות אלו חלות על דגמים שונים מאותה משפחה של 

מכשירים, ולכן אתם עשויים להיתקל במידע ובתיאור שלא בהכרח מתאימים 
למכשיר שלכם.

יש לחבר את המכשיר לחשמל בהתאם להוראות המופיעות בפרק "חיבור 
לחשמל" ובהתאם לתקנות ולתקנים התקפים. את החיבור יש לבצע בעזרת 

טכנאי מוסמך בלבד.

תווית הדירוג המכילה מידע בסיס ממוקמת מתחת למכשיר.

ניתן להתקין את המכשיר לצד ארון מטבח שגובהו עולה על זה של המכשיר. 
עם זאת, גובהו של ארון המטבח שבצד השני צריך להיות שווה לגובה 

המכשיר.

לקוחות יקרים!

הוראות שימוש
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רק טכנאי מוסמך יכול להתקין את המכשיר ולחברו לחשמל.  •
חלקים מסוימים של משטח הכיריים )משטחי החימום( מתחממים במהלך פעולת הכיריים. יש למנוע מילדים   •

להימצא בסביבת המכשיר ולהזהירם באשר לסכנת הכוויות.
שמן חם מתלקח בקלות, ולכן יש לפקח כל הזמן על הכנת )בעיקר טיגון( המזון.  •

אין להותיר את משטחי החימום ריקים בעת שהם פועלים מבלי שמונחים עליהם כלי בישול.  •
אין להשתמש בתנור עבור חימום הסביבה.  •

אין להשתמש בכיריים בתור משטח עבודה. עצמים חדים עלולים להזיק למשטח הכיריים.  •
אין להניח עצמים מתכתיים, כגון סכינים, מזלגות, כפות, מכסים של סירים וכדומה, על לוחות האינדוקציה.  •

אין לבשל מזון בכלי אלומיניום או בכלי פלסטיק. אין להניח עצמים מפלסטיק או נייר כסף על משטח הכיריים.  •
אם מחוברים מכשירי חשמל אחרים לשקע החשמל של הכיריים, ודאו שאין מגע בין הכבלים והתקעים לאזורים   •

החמים.
אין להחזיק עצמים דליקים או רגישים לחום, כגון תמיסות ניקוי, תרסיסים, אבקות ניקוי וכדומה, מתחת למכשיר.   •

אין להשתמש בכיריים אם ציפוי הזכוכית הקרמית שבור או סדוק. אם ניכרים סדקים במשטח, נתקו מיד את   •
הכיריים מהחשמל.

אם התרחשו תקלות, נתקו מיד את התנור מהחשמל ופנו למחלקת השירות.  •
אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור או במכשיר ניקוי בלחץ גבוה כדי לנקות את המכשיר.  •

המכשיר מיוצר בהתאם לתקני הבטיחות הרלוונטיים התקפים. עם זאת, השימוש במכשיר אינו מומלץ לאנשים   •
בעלי מוגבלות פיזית או מוטורית או בעלי לקות נפשית, או לאנשים חסרי הניסיון או הידע המתאימים, אלא 

בהשגחתו של אדם מוסמך. המלצה זו תקפה גם לקטינים.

הסמל המופיע על גבי המכשיר או על גבי האריזה מציין שאין לטפל במוצר זה כמו באשפה ביתית 
רגילה. במקום זאת, יש להעבירו לנקודת איסוף מתאימה המיועדת למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. 

השלכה נכונה של מוצר זה תעזור במניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם שעלולות 
להיגרם כתוצאה מהשלכת מוצר זה שלא כהלכה. לקבלת מידע מפורט אודות מיחזור מכשיר זה, צרו קשר עם 

הרשות המקומית במקום מגוריכם, עם שירות פינוי האשפה המקומי או עם החנות שרכשתם את המוצר בה.

אזהרות חשובות
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חיישן הפעלה/כיבוי  A
תצוגת העוצמה של לוח החימום או של החום השיורי  B

נקודה עשרונית בתצוגת העוצמה:  B1
- דולקת: ניתן לשלוט בעוצמתו של לוח החימום  

- כבויה: לא ניתן לשלוט בעוצמתו של לוח החימום  
חיישנים לבחירת לוח חימום וחיישני הפעלה/כיבוי )+( )מספרי לוחות החימום משתנים בדגמים שונים(  C

חיישן הפעלה/כיבוי לנעילה בפני ילדים  D
חיישן )-(  E

חיישן הפעלה/כיבוי להגדרת עוצמה חזקה במיוחד  F
חיישן הפעלה/כיבוי לטיימר, )+(  G

תצוגת טיימר  H
נורית חיווי ללוח חימום הנשלט באמצעות הטיימר  H1

נקודה עשרונית בתצוגת השעון:  H2
- דולקת: ניתן להגדיר הגדרת זמן  

- כבויה: לא ניתן להגדיר הגדרת זמן  

לוח חימום באינדוקציה אחורי שמאלי  .1
לוח חימום באינדוקציה אחורי ימני  .2

לוח חימום באינדוקציה קדמי שמאלי  .3
לוח חימום באינדוקציה קדמי ימני  .4

לוח הבקרה של הכיריים  .5
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הכיריים מזכוכית קרמית כוללות ארבעה לוחות חימום. משטח הכיריים   •
שטוח וחלק, ללא פינות שעלול להצטבר בהן לכלוך.

הכיריים כוללות לוחות חימום בשיטת אינדוקציה הפועלות במתח גבוה.   •
החום נוצר ישירות בתחתיתו של כלי הבישול, היכן שהוא נדרש, ואינו 

מתפזר בשל משטח הזכוכית הקרמית. בדרך זו, כמות האנרגיה הנדרשת 
קטנה משמעותית בהשוואה לכיריים רגילות, הפועלות על עיקרון ההקרנה.
לוח החימום מזכוכית קרמית אינו מתחמם ישירות, אלא באמצעות החום   •
המוחזר מכלי הבישול. לאחר כיבוי לוח החימום, החום נותר בתור "חום 

שיורי". לוחות החימום באינדוקציה יוצרים חום מסליל ההשראה, המותקן 
מתחת למשטח הזכוכית הקרמית. הסליל יוצר שדה מגנטי מתחת לכלי 

הבישול )שניתן למגנט אותו(, שבתורו יוצר גלי זרם מסתחררים המחממים 
את לוח החימום. 

לוחות החימום באינדוקציה פועלים בצורה מושלמת רק אם נעשה שימוש   •
בכלי בישול מתאימים.

על כלי הבישול להיות במרכז לוח החימום בעת הבישול.  •
כלי בישול מתאים הוא כלי בישול שניתן לחממו באמצעות אינדוקציה, כגון   •
כלים העשויים פלדה, אמייל או סגסוגת פלדה. סירים העשויים מסגסוגת 

פלדה עם תחתית נחושת, אלומיניום או זכוכית, אינם מתאימים.
אם אתם משתמשים בסיר לחץ, השגיחו עליו בכל עת עד להשגת הלחץ   •
הרצוי. ראשית יש להפעיל את לוח החימום בעוצמה מלאה, ולאחר מכן 

להישמע להוראות היצרן ולהשתמש בחיישן המתאים להפחתת העוצמה.
 "Allows Induction" בקניית כלי הבישול, בדקו אם מצורפת לו התווית  •

)מתאים לשימוש באינדוקציה(. 

קוטר מינימלי של תחתית המחבתאזורי בישול
Ø 90 מ"מØ 145 מ"מ
Ø 145 מ"מØ 180 מ"מ
Ø 170 מ"מØ 210 מ"מ
Ø 180 מ"מØ 260 מ"מ

עיקרון הפעולה של לוחות 
החימום באינדוקציה

כלי בישול מתאימים ללוחות 
חימום באינדוקציה

חשוב!
אם סוכר או חומרים המכילים כמות גדולה של חומרים ממתיקים נשפכים על לוח החימום, נגבו אותו באופן מיידי   •

והסירו שאריות סוכר עם מגרד, גם אם אזור הבישול חם עדיין, אחרת לוח החימום עלול להינזק.
הימנעו מניקוי הכיריים בעת שאזורי הבישול חמים עדיין, מכיוון שהדבר עלול להזיק לכיריים.  •
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בדיקת מגנטיות
השתמשו במגנט קטן כדי לבדוק את המגנטיות של תחתיתו של כלי הבישול. 

רק כלי בישול שהמגנט נדבק לתחתיתם מתאימים לבישול באינדוקציה.  

זיהוי של כלי בישול
אחד מהיתרונות החשובים של לוח החימום באינדוקציה הוא זיהו כלי הבישול. 

גם אם אין כלים על לוח החימום, או שקוטר הכלי קטן מקוטרו של לוח 
החימום, אין אובדן של אנרגיית חום. כשלוח החימום פועל, מחוון ההפעלה 
מציג את האות "U". אם תניחו כלי בישול על אותו לוח חימום בעשר הדקות 

הבאות, לוח החימום יזהה את כלי הבישול ויעבור לעוצמה שהוגדרה מראש. 
פעולתו של לוח החימום תופסק מיד עם הסרת כלי הבישול ממנו. אם תניחו 

כלי בישול קטן יותר על לוח החימום והוא יזוהה, לוח החימום ישתמש רק 
בעוצמה הדרושה לחמם את הכלי בהתאם לגודלו. 

לוחות החימום יינזקו אם:
הם מופעלים אך לא מונחים עליהם כלים, או שהונחו כלים ריקים;  •

השתמשתם בכלי חרס המשאירים שריטות על משטח הזכוכית הקרמית;  •
אם לא ייבשתם את תחתיתו של כלי הבישול לפני הנחתו על לוח החימום;   •

אינדוקציית החום מופרעת ולוח החימום עלול להינזק;
לא השתמשתם בכלי הבישול הנכונים הניתנים למגנוט: פלדה, אמייל או   •

סגסוגת פלדה; אחרת, לוחות החימום באינדוקציה לא יפעלו.

ניתן להגדיר את עוצמת החימום של לוחות החימום בתשע רמות שונות. 
התרשים הבא מתאר את השימוש בהגדרות של עוצמת החימום.

ויסות עוצמה

מטרההגדרת עוצמה
כבוי, שימוש בחום שיורי0

שמירה על חום המזון, הרתחה ארוכה של כמויות קטנות )ההגדרה הנמוכה ביותר(1 - 2
הרתחה ארוכה ואטית )המשך בישול לאחר התחלה בעוצמה מלאה(3

בישול אטי )המשך( של כמויות גדולות, צליית חתיכות גדולות יותר4 - 5
צלייה, השחמה6

צלייה7 - 8
התחלת בישול, צלייה9
Aהגדרה התחלתית אוטומטית
P)הגדרה בעוצמה רבה במיוחד לכמויות גדולות מאוד של מזון )ללוחות החימום האחוריים בלבד

6
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בקניית כלי בישול, הקפידו מאוד על גודל הכלים: קוטר הסיר מתייחס בדרך כלל לשפה העליונה של הכלי, שהיא   •
לעתים קרובות גדולה יותר מחלקו התחתון.

סירי לחץ, המשמשים לבישול בלחץ בתוך סיר אטום, הם חסכוניים במיוחד בזמן ובחשמל. בישול קצר יותר משאיר   •
יותר ויטמינים במזון.

הקפידו להשאיר מספיק מים בסירי לחץ, אחרת הדבר עלול לגרום להתחממות יתר שתזיק לסיר וללוח החימום.  •
כסו תמיד את כלי הבישול במכסים בגודל מתאים.   •

השתמשו בכלי בישול המסוגלים להכיל את כמות המזון הרצויה. שימוש בסיר גדול מאוד לבישול כמות מזון קטנה,   •
יגרום לבזבוז חשמל.

7
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כל התצוגות יופיעו זמן קצר לאחר הפעלת הכיריים. הכיריים מוכנים   •
לשימוש. 

הכיריים מצוידים בחיישנים אלקטרוניים המופעלים בנגיעה של שנייה אחת   •
לפחות בעיגול המתאים.

הפעלה של החיישנים מלווה בצליל.  •
אין להניח עצמים על משטח החיישנים )אפשרות לצליל שגוי(. הקפידו   •

שמשטח החיישנים יהיה נקי תמיד.

געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )A( למשך שנייה אחת לפחות. הכיריים פעילות 
כעת, וכל מחווני העוצמה של לוחות החימום )B( מציגים את הסימן «0», 

והנקודה העשרונית )B1( מהבהבת.

כעת עליכם לבחור את ההגדרה הבאה בתוך 10 שניות, אחת   
הכיריים ייכבו.

לאחר הפעלת הכיריים באמצעות חיישן ההפעלה/כיבוי  )A(, הפעילו בתוך 10 
שניות את אחד מלוחות החימום.

געו בחיישן של לוח החימום הרצוי )C(. מחוון העוצמה שלו יציג את הסימן   •
«0» והנקודה עשרונית )B1( תידלק.

הגדירו את עוצמת הבישול הרצויה בין 1 ו-9 על-ידי נגיעה בחיישנים «+«   •
.)E( «-» או )C(

לחיצה ממושכת על חיישן «+« )C( או «-» )E( תביא להגברת   
העוצמה או להפחתתה. שיטה אחרת היא לשנות את העוצמה 

בשלבים על-ידי נגיעה קצרה בחיישנים המתאימים.

ניתן להגדיר תמיד לוח חימום אחד בכל פעם - זה שהנקודה   
 ,“H„ תצוגת העוצמה מציינת «0», או .)B1( העשרונית מצביעה עליו

בהתאם לטמפרטורה הנוכחית של לוח החימום )עיינו בחלק על 
מחוון החום השיורי(.

ניתן גם לכבות את לוח החימום לפני סיום הבישול ולהשתמש   
בחום השיורי, ובכך לחסוך בחשמל.

הפעילו את לוח החימום שנבחר. הנקודה העשרונית )B1( דולקת.  •
געו בחיישן של לוח החימום «-« )E( והגדירו את העוצמה ל-«0». לאחר 3   •

שניות ייכבה לוח החימום.

הפעלת הכיריים

הפעלת לוחות חימום

כיבוי לוחות החימום

8
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כל התצוגות יופיעו זמן קצר לאחר הפעלת הכיריים. הכיריים מוכנים   •
לשימוש. 

הכיריים מצוידים בחיישנים אלקטרוניים המופעלים בנגיעה של שנייה אחת   •
לפחות בעיגול המתאים.

הפעלה של החיישנים מלווה בצליל.  •
אין להניח עצמים על משטח החיישנים )אפשרות לצליל שגוי(. הקפידו   •

שמשטח החיישנים יהיה נקי תמיד.

געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )A( למשך שנייה אחת לפחות. הכיריים פעילות 
כעת, וכל מחווני העוצמה של לוחות החימום )B( מציגים את הסימן «0», 

והנקודה העשרונית )B1( מהבהבת.

כעת עליכם לבחור את ההגדרה הבאה בתוך 10 שניות, אחת   
הכיריים ייכבו.

לאחר הפעלת הכיריים באמצעות חיישן ההפעלה/כיבוי  )A(, הפעילו בתוך 10 
שניות את אחד מלוחות החימום.

געו בחיישן של לוח החימום הרצוי )C(. מחוון העוצמה שלו יציג את הסימן   •
«0» והנקודה עשרונית )B1( תידלק.

הגדירו את עוצמת הבישול הרצויה בין 1 ו-9 על-ידי נגיעה בחיישנים «+«   •
.)E( «-» או )C(

לחיצה ממושכת על חיישן «+« )C( או «-» )E( תביא להגברת   
העוצמה או להפחתתה. שיטה אחרת היא לשנות את העוצמה 

בשלבים על-ידי נגיעה קצרה בחיישנים המתאימים.

ניתן להגדיר תמיד לוח חימום אחד בכל פעם - זה שהנקודה   
 ,“H„ תצוגת העוצמה מציינת «0», או .)B1( העשרונית מצביעה עליו

בהתאם לטמפרטורה הנוכחית של לוח החימום )עיינו בחלק על 
מחוון החום השיורי(.

ניתן גם לכבות את לוח החימום לפני סיום הבישול ולהשתמש   
בחום השיורי, ובכך לחסוך בחשמל.

הפעילו את לוח החימום שנבחר. הנקודה העשרונית )B1( דולקת.  •
געו בחיישן של לוח החימום «-« )E( והגדירו את העוצמה ל-«0». לאחר 3   •

שניות ייכבה לוח החימום.

כיבוי מהיר
הפעילו את לוח החימום שנבחר. הנקודה העשרונית )B1( דולקת.  •

לחצו בו-זמנית על החיישנים )+( ו-)-( )C ו-E(, ולוח החימום ייכבה מיד.  •

ניתן לכבות את לוח החימום בכל עת על-ידי לחיצה על חיישן ההפעלה/  •
.)A(  כיבוי

ניתן להפסיק את פעולת הכיריים, כלומר את השימוש בלוחות החימום,
על-ידי הפעלת הנעילה בפני ילדים, המונעת מילדים להפעיל בטעות את 

הכיריים ולהיפצע.

הפעלת הנעילה בפני ילדים 
כבו את כל לוחות החימום )הגדרה "0"(.  •

געו בחיישן )A( והפעילו את הכיריים )אם הן היו כבויות(. כל התצוגות יציגו   •
.«0»

לחצו בו-זמנית על החיישנים )D   -/+(. לאחר הישמע הצפצוף, לחצו שוב   •
על חיישן )+(. כל התצוגות יציגו את האות «L», שתיעלם לאחר שניות 

ספורות. הנעילה בפני ילדים פעילה כעת. 

כיבוי הנעילה בפני ילדים
ההגנה מכובה על-ידי לחיצה על חיישן )A(. כל התצוגות יציגו את האות   •

.«L»
לחצו בו-זמנית על החיישנים )D   -/+(. לאחר הישמע הצפצוף, לחצו שוב על   •

חיישן )-(. הנעילה בפני ילדים כבויה כעת.

הכיריים מזכוכית קרמית כוללות גם מחוון חום שיורי "H". לוחות החימום 
אינם מחוממים ישירות, אלא באמצעות חום חוזר המוקרן מכלי הבישול. כל 

עוד שהסימן "H" דולק לאחר כיבוי לוח החימום, ניתן להשתמש בחום השיורי 
לחימום או להמסה של מזון. 

גם לאחר שהסימן "H" נעלם, לוח החימום עשוי להיות חם עדיין. היזהרו 
מכוויות!

ניתן להשתמש בחימום החזק במיוחד לבישול מהיר על כל לוחות החימום. 
החימום החזק במיוחד של לוח החימום משמש לחימום כמויות גדולות של מזון.

לאחר ההפעלה, החימום החזק במיוחד מופעל למשך 10 דקות, ולאחר מכן חוזר 
אוטומטית לעוצמה 9, שהיא העוצמה המרבית הרגילה.

כיבוי הכיריים

מנגנון נעילה בפני ילדים

מחוון חום שיורי

הגדרת חימום חזק במיוחד 
)לוחות החימום מסומנים 

)"P"-ב

9
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במהלך פעולת החימום החזק במיוחד, עוצמתם של הלוחות האחרים מוגבלת. 
הדבר מצוין בתצוגת העוצמה על-ידי הצגה לסירוגין של רמת הבישול שנבחרה 

והעוצמה המוגבלת.

הפעלת החימום החזק במיוחד
בחרו בלוח החימום על-ידי נגיעה בחיישן המתאים, ולאחר מכן לחצו מיד   •

על החיישן "P". הגדרת החימום החזק במיוחד פועלת, ומחוון העוצמה 
."P" מציג את הסימן

לאחר 10 דקות יעבור לוח החימום אוטומטית לעוצמה 9.  •

כיבוי מוקדם של הגדרת החימום החזק במיוחד
."P" געו בחיישן של לוח החימום הרצוי ולאחר מכן לחצו מיד על החיישן 

האות "P" תיעלם ולוח החימום יעבור אוטומטית לעוצמה 9.

הכיריים מצוידות במנגנון מיוחד המפעיל את לוחות החימום בעוצמה מלאה 
בתחילת הבישול, ללא תלות בהגדרה שנבחרה. לאחר משך זמן מסוים חוזר 

לוח החימום לעוצמת החום שהוגדרה מראש )1 עד 9(.
בעת שימוש במנגנון זה, יש לבחור את העוצמה המתאימה לבישול המזון, 

שיש להשתמש בה בבישול ספציפי זה.

חימום מהיר אוטומטי מתאים ל...
מזון קר בתחילת ההכנה שיש לחממו בעוצמה המלאה של לוח החימום,   •

ולאחר מכן בישול בעוצמת חום רגילה ללא השגחה קבועה )לדוגמה, נזיד 
בשר(.

חימום מהיר אוטומטי אינו מתאים ל...
טיגון, צלייה או הרתחה ארוכה של מזון שיש להופכו, לערבבו או להוסיף לו   •

מים לעתים קרובות;
כיסונים או מאפים עם הרבה נוזלים;  •

מזון לבישול ארוך בסיר לחץ.  •

הפעלה של חימום מהיר אוטומטי
העוצמה של לוח החימום שנבחר צריכה להיות "0".  •
געו בחיישן "E" והתצוגה תעבור להגדרת עוצמה 9.  •

לחצו על החיישן "+" )C( של לוח החימום הרצוי והאות "A" תופיע בתצוגה.  •
בחרו בעוצמה הרצויה.  •

מחוון ההפעלה יציג לסירוגין את הסימן "A" ואת הגדרת העוצמה שנבחרה. 
לאחר סיום פרק הזמן של החימום המהיר, לוח החימום יעבור להגדרת 

העוצמה שהוגדרה מראש, שתוצג באופן קבוע במחוון.

חימום מהיר אוטומטי

10
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עצה
אם הכפתור לבחירת העוצמה נשאר ברמה 0 למשך 3 שניות לאחר   •

הפעלת החימום המהיר האוטומטי, כלומר אם לא בחרתם הגדרה לבישול 
רגיל, החימום המהיר האוטומטי ייכבה.

אם תסירו את כלי הבישול מלוח החימום ותחזירו אותו בתוך 10 דקות,   •
החימום המהיר האוטומטי יחזור לפעולה עד לסיומה.

משך הפעולה של החימום המהיר הגדרת עוצמה
האוטומטי )בדקות(

10.8
22.4
33.8
45.2
56.8
62.0
72.8
83.6
90.2

אם תפעילו את החימום המהיר האוטומטי וגם את החימום   
החזק במיוחד, זה האחרון יקבל עדיפות על פני ההגדרה 

האוטומטית.

מתג הבטיחות כבוי

משך הזמן )בשעות( לפני כיבוי מתג הגדרת עוצמה
הבטיחות

16

26

35

45

54

61.5
71.5
81.5
91.5

P
,P 10 דקות בעוצמה 

לאחר מכן 80 דקות בעוצמה 9

משך הפעולה הרציף של לוחות החימום מוגבל, כמפורט בתרשים שלעיל. 
כשלוח החימום מכובה באמצעות מנגנון הבטיחות, המחוון מציג את הסימנים 

"0" או "H", אם נותר חום שיורי. במקרים כאלו, כבו את לוח החימום על-ידי 
.)C( נגיעה בחיישן הגדרת העוצמה המתאים

11
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לדוגמה:
הגדירו את עוצמת לוח החימום ל-6 והניחו לו לפעול לזמן מה. אם לא תשנו 

את ההגדרה שלעיל, מנגנון הבטיחות יכבה את לוח החימום לאחר שעה וחצי.

הגנה מפני התחממות יתר
לוחות החימום באינדוקציה מצוידים גם בהתקן בטיחות נגד התחממות 
יתר, המגן על החלקים האלקטרוניים. ההתקן פועל בכמה רמות. כאשר 
הטמפרטורה של לוח החימום עולה באופן מוגזם, ההתקן מפעיל מפוח 

דו-שלבי. אם זה לא מספיק, החימום החזק במיוחד מכובה והתקן הבטיחות 
מפחית את עוצמת החימום של לוחות מסוימים או מכבה אותם לחלוטין. 

לאחר שהלוחות התקררו, ניתן להשתמש שוב בעוצמה המלאה של לוחות 
החימום.

הטיימר מקל על תהליך הבישול על-ידי הגדרת משך הזמן של פעולת לוח 
החימום, וניתן להשתמש בו גם כטיימר להתרעה.

הפעלת הטיימר
געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )C( של לוח החימום הרצוי. הנקודה העשרונית   •

)B1( תידלק.
בחרו בהגדרת העוצמה מ-1 עד 9 על-ידי נגיעה בחיישן «+« או «-» )C או   •

.)E
להפעלת הטיימר, געו בחיישן הפעלה/כיבוי  )G( של הטיימר. תצוגת   •

הטיימר תציג את הסימן «00».
הגדירו את משך הבישול הרצוי כבין 01 ל-99 דקות על-ידי נגיעה בחיישנים   •
«+« או «-»  )G או E(. לאחר כמה שניות יתחיל הטיימר לפעול. נורית חיווי 

)H1( ללוח חימום הנשלט באמצעות טיימר, דולקת.

ניתן להשתמש בטיימר כדי להגדיר במדויק את משך הבישול   
של כל לוח חימום באותו זמן. כדי להריץ את הגדרת הטיימר, לחצו 

.)E או G( «-» לחיצה ממושכת על החיישן המתאים «+« או

שינוי משך בישול מוגדר מראש
ניתן לשנות משך בישול שהוגדר מראש במהלך הבישול.  •

געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )C( של לוח החימום הרצוי. הנקודה העשרונית   •
)B1( תידלק.

להפעלת הטיימר, געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )G( של הטיימר. התצוגה   •
)H1( של לוח החימום שנבחר תהבהב.

הגדירו את משך הבישול החדש הרצוי על-ידי נגיעה בחיישנים «+« או «-»   •
.)E או G( 

פעולת הטיימר
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משך זמן הבישול שנותר
ניתן להציג את משך זמן הבישול שנותר על-ידי נגיעה בחיישן ההפעלה/כיבוי 

 )C( של לוח החימום.

כיבוי הטיימר
לאחר סיום פרק הזמן שהוגדר, יישמע צפצוף שניתן לכבותו על-ידי נגיעה בכל 

חיישן שהוא או להניח לו להסתיים לאחר 2 דקות.

כיבוי הטיימר לפני סיום פרק הזמן שהוגדר מראש:
געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )C( של לוח החימום הרצוי. הנקודה העשרונית   •

)B1( תידלק.
געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )G( של הטיימר.  •

כוונו את משך זמן הבישול ל-«00» על-ידי נגיעה בחיישן «-« )E(. הטיימר   •
כבוי, אך לוח החימום ממשיך לפעול עד לכיבויו באופן ידני.

כיבוי מהיר
געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )C( של לוח החימום הרצוי. הנקודה העשרונית   •

)B1( תידלק.
געו בו-זמנית בחיישנים «+« ו-«-» )G ו-E( וכבו את לוח החימום. תצוגת   •

הטיימר )H( תציג את הסימן «00», ומחוון לוח החימום יציג את רמת 
העוצמה שהוגדרה מראש.

ניתן להשתמש בטיימר כדי להתריע, רק אם הוא לא משמש בבקרת הטיימר 
של אחד מלוחות החימום.

הגדרת טיימר 
כאשר הכיריים כבויות:

להפעלת הכיריים, געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )A( של הכיריים.  •
להפעלת הטיימר, געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )G( של הטיימר.  •

הגדירו את משך הזמן הרצוי על-ידי נגיעה בחיישנים «+« או «-»  • 
.)E או G( 

כיבוי ההתרעה
לאחר סיום פרק הזמן שהוגדר, יישמע צפצוף שניתן לכבותו על-ידי נגיעה בכל 

חיישן שהוא או להניח לו להסתיים לאחר 2 דקות.
אם ברצונכם לכבות את הטיימר לפני סיום פרק הזמן שהוגדר מראש:

געו בחיישן ההפעלה/כיבוי  )G( של הטיימר.  •
כווננו את משך הבישול ל-«00» על-ידי נגיעה בחיישן «-« )E(. ההתרעה   •

כבויה.
געו בו-זמנית בחיישנים «+« ו-«-» )G ו-E( וכבו את הטיימר.   

טיימר התרעה 
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במהלך פעולת ההתרעה, לא ניתן לכוונן את הטיימר ללוח חימום מסוים   •
)כדי לאפשר את הגדרת הטיימר, יש לכבות את ההתרעה(.

הכיריים מצוידות בחיישני בטיחות נגד התחממות יתר. כאשר החיישנים 
מופעלים, הם מכבים את לוחות החימום הקרובים ביותר ללוח הבקרה.

שגיאה, סיבה אפשרית, תיקון
Err 33 צליל מתמשך או ההודעה  •

נשפכו מים על משטח החיישנים )נגבו את משטח החיישנים(  -

האות «H» מהבהבת  •
מחבת חם מונח על משטח החיישנים )המתינו עד שטמפרטורת   -

החיישנים חוזרת למצבה הרגיל.(
האטמים של גופי החימום פגומים. )המתינו עד שטמפרטורת החיישנים   -

חוזרת למצבה הרגיל.(

אם מוצגת שגיאה אחרת, כבו מיד את הכיריים, נתקו אותן   
מהחשמל ופנו למרכז השירות הקרוב.

בטיחות ותצוגת שגיאות

יש לנקות את הכיריים מזכוכית קרמית רק לאחר שהן התקררו לחלוטין, ורצוי 
לאחר כל שימוש, אחרת כל כתם, ולו הקטן ביותר הנותר לאחר בישול עלול 

להזיק למשטח הכיריים עם כל בישול.
לתחזוקה רגילה של כיריים מזכוכית קרמית יש להשתמש בחומרי ניקוי 

מיוחדים, היוצרים שכבת מגן על המשטח.
לפני שימוש, נגבו את האבק וחלקיקים אחרים מהכיריים - אחרת הם עלולים 

לשרוט את המשטח.
זהירות: צמר פלדה, ספוגים שורטים ותכשירי ניקוי מאכלים עלולים לשרוט 

את משטח הכיריים. המשטח עלול להיפגע גם משימוש בתרסיסים מאכלים 
ובנוזלים כימיים לא מתאימים )איור 1 ו-2(.

הסימונים שעל המשטח עלולים להימחק כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי 
מאכלים או בכלי בישול בעלי תחתיות קשיחות או פגומות )איור 2(.

ניתן להסיר כתמים קטנים באמצעות מטלית בד לחה; לאחר מכן יש לנגב את 
המשטח ולייבשו.

יש להסיר סימני מים באמצעות תמיסת חומץ עדינה, אך אין להשתמש בה 
לניגוב המסגרת )מצבים מסוימים בלבד(, מכיוון שהיא עלולה לאבד את הברק 

שלה. אין להשתמש בתרסיסים מאכלים או במסירי אבנית )איור 3(.

איור 1

איור 2
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ניתן להסיר כתמים גדולים באמצעות חומרי ניקוי מיוחדים לזכוכית קרמית. יש 
לפעול לפי הוראות היצרן.

הקפידו להסיר כל שארית של חומר ניקוי ממשטח הכיריים, אחרת החומר 
יתחמם בשימוש הבא שייעשה בכיריים ועלול להזיק למשטח )איור 3(.

ניתן להסיר כתמים עיקשים וכמתי שרפה באמצעות מגרד מיוחד לזכוכית 
קרמית. הקפידו שלא לגעת במשטח עם ידית המגרד )איור 4(.

השתמשו במגרד בזהירות ובתשומת לב רבה כדי להימנע מפציעות!
סוכר ומזון המכיל סוכר עלולים לפגוע באופן בלתי הפיך במשטח הכיריים 

מזכוכית קרמית )איור 5(, ולכן יש לגרד מיד שאריות סוכר ושאריות של מזון 
המכיל סוכר מהמשטח, כשלוחות החימום חמים עדיין )איור 4(.

לאובדן צבע הכיריים מזכוכית קרמית אין כל השפעה על פעולתן ואמינותן. 
ברוב המקרים, שינוי הצבע נגרם כתוצאה משאריות מזון שנשרפו, או 

כתוצאה מגרירת סירים ומחבתות )במיוחד כל בישול בעלי תחתית אלומיניום 
או נחושת( על המשטח, וקשה להסירו.

הערה: כל התקלות שתוארו משפיעות בעיקר על מראה הכיריים ולא 
משפיעות ישירות על פעולתן. תיקון של תקלות כאלו אינו מכוסה במסגרת 

האחריות.

איור 3

איור 4

איור 5

כדי למנוע כל סכנה אפשרית, המכשיר חייב להיות מותקן על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.  •
יש לטפל בלוחות של ארון המטבח ובחלקו הפנימי, הקולטים את החום מהכיריים, באמצעות דבקים העמידים בחום   •

)100°C(, אחרת הם עלולים לשנות צבע או להתעוות בגלל עמידות לא מתאימה לטמפרטורה.
הכיריים מיועדות להתקנה על משטח ברוחב של 600 מ"מ או יותר.  •

לאחר התקנת הכיריים המובנות, ודאו שניתן להגיע בקלות לשני המקבעים שבחזית.  •
יש להתקין אביזרי מטבח התלויים מעל לכיריים במרחק שיאפשר לעבוד בנוחות.  •

המרחק בין הכיריים לקולט האדים חייב להיות לפחות כמפורט בהוראות היצרן של הקולט, ולא פחות מ-650 מ"מ.  •
מותר להשתמש בגובלים דקורטיביים מעץ סביב משטח העבודה מאחורי המכשיר, אם המרחק המינימלי נותר   •

כמפורט באיורי ההתקנה.
המרחק המינימלי בין הכיריים המובנות לקיר האחורי מצוין באיור ההתקנה של הכיריים.   •
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לפני הכנסת המכשיר לפתח במשטח העבודה, יש לחבר את אטם הקצף 
המצורף לחלק התחתון של הכיריים )ראו באיור שלעיל(. אין להתקין את 

המכשיר ללא אטם קצף! 

יש לחבר את האטם למכשיר באופן הבא: 
הסירו את כיסוי המגן מהאטם.  -

לאחר מכן, חברו את האטם לחלק התחתון של הזכוכית, בערך 3-2 מ"מ   -
מהקצה )כמתואר באיור(. יש לחבר את האטם לכל אורך שולי הזכוכית 

ולוודא שלא יעלה על הפינות. 
בעת התקנת האטם, ודא שהזכוכית לא נוגעת בעצמים חדים.   -

הערה!
האטם כבר מותקן בחלק מהמכשירים!

התקנת אטם הקצף

ניתן להתקין את הכיריים על משטחי עבודה בעובי של 50-30 מ"מ.  •
אסור שתהיה לארון המטבח מגירה. יש להתקין בו לוח אופקי במרחק   •

של 140 מ"מ מהמשטח התחתון של משטח העבודה. החלל שבין הלוח 
לכיריים חייב להיות ריק ואין לאחסן שם דבר.

16
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החלק האחורי של ארון המטבח חייב לכלול פתח בגובה 140 מ"מ לרוחב   •
הארון, ולחלק המרכזי חייב להיות פתח של לא פחות מ-6 מ"מ.

 ,…EVP2 ,EVP4 שילוב של תנור מתח לכיריים מותר לכל התנורים מדגמי  •
המצוידים במפוח קירור. לפני הכנסת תנור, יש להסיר את הלוח האחורי 

של ארון המטבח באזור הפתח של התנור. באותו אופן, על החלק הקדמי 
של ארון המטבח לכלול פתח של לפחות 6 מ"מ.

יש להניח את הכיריים בצורה אופקית לחלוטין.  •
יש להגן על קצוות הפתח.  •

הדקו את תושבות ההידוק באמצעות ארבעת בורגי ההידוק המצורפים   •
לחלק הקדמי ולחלק האחורי של הכיריים ולפתח בארון.

חברו את הכיריים לחשמל )עיינו בהוראות לחיבור הכיריים לחשמל(.  •
הכניסו את הכיריים לפתח המוכן בארון.  •

לחצו היטב את הכיריים למשטח העבודה מלמעלה.  •
אין להשתמש בברגים שאורכם עולה על 6.5 מ"מ להברגת תפס הקיבוע.  •

הליך ההתקנה

רק טכנאי מוסמך רשאי לבצע את החיבורים. ההארקה חייבת לעמוד   •
בתקנות.

על החיבורים להיות גלויים בעת הסרת מכסה תיבת החיבורים.  •
לפני כל ניסיון חיבור, ודאו שהמתח המצוין בתווית הדירוג מתאים למתח   •

של מערכת החשמל בבית.
תווית הדירוג ממוקמת מתחת למכשיר.  •

.230V המכשיר נועד לשימוש במתח של בערך  •
יש לצרף לחיווט החשמלי מפסק מתח המסוגל לבודד את המכשיר   •

מאספקת החשמל בכל הנקודות, כאשר החיבורים מרוחקים לפחות 3 מ"מ 
זה מזה במצב פתוח. ניתן לעשות זאת באמצעות נתיכים, מתגי בטיחות 

וכדומה.
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יש לבחור את החיבור בהתאם לקיבולת המתח המוצהרת של אספקת   •
החשמל ושל הנתיך.

ניתן להתקין מכשירים כאלה לצד ארון מטבח שגובהו עולה על זה של   •
המכשיר. עם זאת, גובהו של ארון המטבח שבצד השני צריך להיות שווה 

לגובה המכשיר.
לאחר השלמת ההתקנה, יש להגן כיאות על חוטי חשמל ועל כבלים   •

מבודדים נגד נגיעה אקראית.

עם כל חיבור לחשמל, חיישני המכשיר יכווננו אוטומטית לסביבה כדי להבטיח 
את תפקודם התקין. כל התצוגות יופעלו ויוארו לחלוטין למשך כמה שניות. 
במהלך הליך הכוונון, על החיישנים להיות נקיים מעצמים כלשהם, אחרת 

הליך הכוונון ייפסק עד שהעצמים האלה יוסרו ממשטח החיישנים. בפרק זמן 
זה לא ניתן לשלוט בכיריים.

שימו לב!
לפני ניסיון לתקן את המכשיר, יש לנתק אותו מהחשמל. על המכשיר להיות 
מחובר בהתאם לתרשים המצורף, ובהתאם למתח של אספקת החשמל. יש 

. לחבר את תיל ההארקה )PE( למחבר הנושא את סמל ההארקה 
כבל החיבור חייב לעבור דרך התקן בטיחות להגנה מפני מתיחת הכבל, כדי 
להגן על הכבל מפני משיכה אקראית. לאחר השלמת ההתקנה, הפעילו את 

כל לוחות החימום למשך 3 דקות כדי לבדוק את תקינותם.

החיבור יתבצע אך ורק באמצעות:
כבלי חיבור מצופי גומי, דגם H05 RR-F þ4x1.5 עם כבל הארקה בצבע   -

צהוב-ירוק;
כבלי חיבור מבודדים באמצעות PVC, דגם H05 VV-F þ4x1.5 עם כבל   -

הארקה בצבע צהוב-ירוק; או כל כבל מתאים אחר.

כוונון בסיסי של החיישנים 
לסביבה

תרשים התקנה
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